
 

 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu 

Zápis číslo:  4/2017 

Datum konání: 25. 10. 2017 od 12.45 hod 

Místo: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, zasedací místnost 

5. patro 

 

Přítomni: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, 

Ing. Jan Klíma, Věra Sekyrová, studenti a pedagogové (dle presenční 

listiny) 

 

Zapsal: Věra Sekyrová 

 

Upozornění:   Z každého zasedání Studentského parlamentu je pořizován audio 

   záznam a fotografie.  

 

Program:  

 

 

1. Představení tématu „Vysoká škola v Karlových Varech“ 

Zastupitel města Karlovy Vary, Ing. Jan Klíma, představil všem přítomným 

připravenou prezentaci na téma „Vysoká škola v Karlových Varech“. 

 

Pozvánka na „Dny otevřených dveří 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

v Karlových Varech“ viz příloha č. 1. 

 

Konakt pro případné následné dotazy studentů, rodičů, apod. Ing. Jan Klíma:  

e-mail: vvskv@mmkv.cz   

tel.:  602 149 770 

 

 

2. Diskuse k tématu 

V listopadových „Učitelských novinách“ vychází přehled všech vysokých škol a 

fakult, jedná se o oficiální seznam ministerstva školství, nalezneme tam i obor 

Fyzioterapie v Karlových Varech? 

Studium Fyzioterapie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy tam bude uvedeno 

určitě, zda tam bude jmenovitě uvedena Praha i Karlovy Vary, to bohužel nevíme. 

Obor Fyzioterapie, který bude otevřený v Karlových Varech, není nově vzniklý, jde o 

již akreditovaný obor, jedná se tedy o rozšíření výuky.   

 

Počítá se v Karlových Varech i se studiem Ergoterapie? 

Ano, do budoucna se počítá i s tímto oborem. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

má otevřeny obory Fyzioterapie a Ergoterapie v Praze zatím v bakalářském studiu. 

Jakmile se rozjede studium v Karlových Varech, budeme ihned pracovat na 

magisterské akreditaci v oboru Fyzioterapie. 

 

Kolik studentů se přijme v prvním roce a následně v dalších letech? 

Minimum je 20 a maximum 25 studentů v prvním ročníku. 
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Prostory, které město rekonstruuje pro školu, se skládají ze 3 objektů. Možnost 

prostorového využití pro Univerzitu Karlovu je značné, jeden z objektů bude využit na 

koleje.   

 

Jaké máte k dispozici finanční prostředky na propagaci? 

Město Karlovy Vary již počítalo s částkou v rozpočtu města. V letošním roce se 

jednalo o částku 2 mil. Kč za vklad na přípravné práce vysoké školy, plus prezentace a 

soutěž zhruba za 500 tis. Kč. Dále máme schválený příspěvek z Karlovarského kraje 

ve výši 1,5 mil. Kč a finanční plnění od dárců, zejména partnerů. Finanční prostředky 

jsou vedeny na transparentním účtu. Z těchto finančních prostředků se bude univerzitě 

platit příprava prostředí na fungování, studium samotné běží v rámci státního rozpočtu 

jako řádné vysokoškolské studium. 

 

Stravování studentů bude řešeno v jídelně Karlovarské krajské nemocnice, zvládne se 

to kapacitně? 

Studenti prvního ročníku včetně zaměstnanců se vejdou do jídelny bez problémů. 

 

Jak to bude s parkováním u školy? 

Na parkovišti přímo u školy je domluvena rezervace parkovacích míst, zejména pro 

vyučující. Studenti budou muset využívat služeb MHD. 

 

Jaká je výše stipendia? 

Tyto informace naleznete na webových stránkách Karlovarského kraje: 

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/Stranky/Stipendia.aspx.   

Podniková stipendia můžou být v podobné výši jako krajská, ale dosud ještě nebyla 

řešena. 

 

Jaké jsou podmínky pro získání stipendia z krajského programu?  

Podmínky krajského programu jsou vázány na vybrané obory a studenti se po studiích 

zaváží, že po dobu délky stipendia budou působit zde v regionu. Druhá varianta je 

vrácení stipendia. 

 

Jak budou probíhat praxe při studiu VŠ, např. v Alžbětiných lázních? 

Jedná se o tak velké portfolio, že vám na to nedokážeme nyní odpovědět. 

Specifikace jednotlivých předmětů studijního oboru Fyzioterapie 3. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy:  

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11120&oborsims=5342

x004&oborplan=CCRH1&vyuc=0&oborsims=5342x004.    

 

Dají se vyčíslit měsíční náklady studenta Karlových Varů ve srovnání se studentem 

v Praze? 

Jedná se o ubytování, stravné, dopravu a osobní spotřebu. Osobní spotřeba bude všude 

srovnatelná, ostatní náklady studujících v Karlových Varech budou nižší. 

 

Přijímací zkoušky budou probíhat v Karlových Varech nebo v Praze? 

Dokud nebudeme mít schválené detašované pracoviště, budou probíhat v Praze. 

 

Jak chcete zajistit, aby studenti po ukončení studia zůstali v kraji a neodcházeli pryč?  

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/Stranky/Stipendia.aspx
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Jednak je to řešeno stipendiem, jak jsme již zmiňovali. Jiné nástroje nemáme, jedná se 

o svobodné rozhodnutí každého studenta, pouze doufáme, že si k místu studia vytvoří 

pozitivní vztah, a to by mohlo být motivací.  

 

3. Úkol pro žáky/studenty 

Dotazy týkající se vysoké školy v Karlových Varech. 

 

4. Téma na příští setkání 

Dotazy, podněty a stížnosti týkající se městské problematiky zasílejte koordinátorce e-

mail v.sekyrova@mmkv.cz, nejpozději do 29. listopadu 2017. 

 

  

Termín dalšího zasedání:    6. 12. 2017 od 12:45 hod.  

Místo zasedání:      Magistrát města K. Vary - 5. patro 
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